
 Gymnázium Šternberk, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 
 

1 

 

 

V ý r o č n í  z p r á v a 

o činnosti školy ve školním roce 

2020/2021 

Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 
  



 Gymnázium Šternberk, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 
 

2 

 

   
Výroční zpráva je zpracována na základě §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  
a dále na základě § 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv. 
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 Základní údaje o škole 

Název školy dle zřizovací listiny: Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5  

Sídlo školy: 785 01 Šternberk, Horní náměstí 5 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 00601764 

IZO: 000601764 

  

Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČO: 60 609 460, Jeremenkova 40a, 
779 00 Olomouc  

  

Ředitel školy: 

Zástupce ředitelky: 

Mgr. Tamara Kaňáková 

Mgr. Jaroslav Zavadil  

 

 

  

Školská rada: od 1. 1. 2018 

od 12.7.2021 

Zástupce zřizovatele: Ing. Stanislav Orság, předseda školské rady 

Michal Oborný 

Od 12.7.2021 

Ing. Stanislav Orság, předseda školské rady 

Ing. David Střítezský 

 

 

Zákonní zástupci nezletilých 
žáků: 

Mgr. Zuzana Vyjídáková 

Ing. Michal Rec 

 

Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Lenka Metlíková 

Mgr. Jaroslav Zavadil 

  

Kontakty:  

Telefon: 585094101  

Fax: 585754783 

E-mail: kanakova@gymst.cz 

Webové stránky: www.gymst.cz  

http://www.gymst.cz/
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 Charakteristika školy 

2.1 Obecná charakteristika 

Gymnázium Šternberk náleží svým počtem žáků 356 ke středně velkým školám v Olomouckém kraji.  
Ve dvou vzdělávacích oborech poskytuje střední všeobecné vzdělání končící maturitní zkouškou. 
Vedle osmiletého oboru škola nabízí studium čtyřleté. Třída je rozdělena na polovinu se zaměřením 
na cizí jazyky a polovinu všeobecnou. Na základě pokynů zřizovatele se otvírá vždy jedna třída 
osmiletého oboru a jedna třída čtyřletého. 

Areál školy tvoří dvě budovy, původní A, která byla zateplena včetně výměny oken a celkově 
zrekonstruována, a budova B, která prošla rekonstrukcí hliníkových fasádních prvků, výměnou oken  
a vstupních vrat. Obě se nachází na Horním náměstí. V areálu školy se nachází také hřiště, kde byla 
v roce 2018 dokončena celková rekonstrukce. Škola využívá také vlastní sportovní halu Ecce Homo, 
která je ve vzdálenosti cca 100m od školy. Stravování poskytuje školní jídelna na Opavské ulici, která 
je samostatnou příspěvkovou organizací, zřizovanou Olomouckým krajem. 

Škola se nachází v centru Šternberka, v těsné blízkost autobusového nádraží.  

2.2 Přehled oborů vzdělávání 

Kód oboru Název oboru Ukončení studia Forma studia Druh studia 

79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté) maturita denní 
úplné střední 
všeobecné 

79-41-K/81  Gymnázium (osmileté) maturita denní 
úplné střední 
všeobecné 

Do prvních ročníků jednotlivých studijních oborů jsou žáci přijímáni na základě prospěchu  
a přijímacího řízení, jehož součástí jsou přijímací zkoušky připravované organizací Cermat.  
Na osmiletý i čtyřletý obor žáci skládají zkoušku z matematiky a jazyka českého. 

Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd základní školy. Počet zájemců je každým rokem 
vyšší. V ročníku bývá otevřena jedna třída, kde jedna polovina je jazyková a druhá všeobecná. Učební 
plány vycházejí ze školního vzdělávacího programu Ecce Homo.  

Z cizích jazyků všichni žáci studují jako první cizí jazyk angličtinu, druhý cizí jazyk si žák všeobecného 
oboru volí z nabídky německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. 

V estetické výchově si žák volí z nabídky hudební výchova nebo výtvarná výchova. 

Ve 3. a 4. ročníku si žáci volí z nabídky volitelných předmětů. Škola dle zájmu žáků a ekonomických 
možností školy vyučuje zvolené předměty. Žák má tak možnost se profilovat s ohledem na budoucí 
studia na vysokých školách, a to v 6 zvolených vyučovacích hodinách ve 3. ročníku a ve 4 ročníku v 8 
hodinách.  Skupiny ve volitelných předmětech jsou tvořeny žáky obou studijních oborů. 

Volný čas žáci mohou trávit v zájmových útvarech, jejichž nabídka je spíše zaměřená na práci 
s nadanými žáky. 

Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd základní školy. Počet zájemců je stabilně vyšší, 
rovněž prospěch přijímaných je lepší. Škola otvírá pouze jednu třídu. 

Zaměření tříd je všeobecné. Učební plány vycházejí ze školního vzdělávacího programu Ecce Homo. 

1. cizím jazykem je jednotně jazyk anglický, od 2. ročníku si žák volí 2. cizí jazyk z nabídky německý 
jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. 

V estetické výchově má v prvních čtyřech ročnících žák hudební i výtvarnou výchovu současně, od 5. 
ročníku si volí z nabídky hudební výchova nebo výtvarná výchova. V kvartě volí etickou nebo 
environmentální výchovu. 

V 7. a 8. ročníku si žáci volí z nabídky volitelných předmětů. Škola dle zájmu žáků a ekonomických 
možností školy vyučuje zvolené předměty. Žák má tak možnost se profilovat s ohledem na budoucí 
studia na vysokých školách. Skupiny ve volitelných předmětech jsou tvořeny žáky obou studijních 
oborů. 
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Volný čas žáci mohou trávit v zájmových útvarech, jejichž nabídka je spíše zaměřená na práci 
s nadanými žáky. 

Všichni vyučující nabízí žákům konzultace v pravidelných konzultačních hodinách, a to i online. 

2.3 Přehled učebních plánů 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 

Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, vychází ze Školního vzdělávacího programu 
Ecce Homo. Učební plán je v příloze. 

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 

Učební plán gymnázia, vychází ze Školního vzdělávacího programu Ecce Homo. Učební plán je  
v příloze. 

2.4 Prostorové podmínky, vybavení 

Ve školním roce 2020/2021 došlo k rozsáhlým rekonstrukcím, opravám a dovybavení kabinetů  
a učeben.  

Většina oprav proběhla v budově Horní náměstí 3. Byla provedena výměna zbývajících oken v budově 
Horní náměstí 3 ve výši 216 325,- Kč a také oprava části střechy, která byla financována z příspěvku 
od zřizovatele UZ 00010 ve výši 599 877,95 Kč. Dále byla provedena rekonstrukce všech 
podlahových krytin na chodbách a schodištích ve výši 357 216,20 Kč. V přízemí budovy bylo 
zrekonstruováno chlapecké WC včetně výměny sanitárních předmětů, vysoušečů rukou a nových 
nátěrů. 

V průběhu roku byl kabinet německého jazyka vybaven novým nábytkem včetně knihoven a úložných 
prostor. Kompletně byla zrekonstruována sborovna, kde byl vytvořen odpočinkový kout pro 
zaměstnance s novou kuchyňskou linkou a jídelními stoly a židlemi.  

Celková částka na investice, opravy a údržbu v tomto školním roce byla 1 763 619,- Kč. 

 

Škola rovněž investovala do vybavení a pomůcek. Pro pedagogy bylo zakoupeno 6 ks notebooků 
z dotace MŠMT a z daru O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za 239 580,- Kč.  

Pro zkvalitnění výuky byly zakoupeny pomůcky do výuky chemie, fyziky, biologie a výtvarné výchovy 
ve výši 190 546,- Kč.  

Rovněž byly zakoupeny nové učebnice pro nižší i vyšší gymnázium za 72 331,- Kč.  

Celkem byly pořízeny učebnice, učební pomůcky a vybavení pro výuku za 502 457,- Kč.  

Přehled učeben: 

Budova 
Kmenové 
učebny 

Odborné 
učebny 

Odborné 
laboratoře 

Kabinety 
Ostatní místnosti 

A 11 15 1 11 4 

B 1 6 2 4 0 

Celkem 12 21 3 15 4 

 

Prostorové podmínky školy jsou velmi dobré. Učebny jsou vybaveny moderním nábytkem a technikou. 
V současné době je ve škole 36 učeben a laboratoří, z toho je 12 učeben sloužících jako kmenové 
třídy. Všechny přírodovědné a esteticko-výchovné předměty mají vlastní areály. Dostatečný je i počet 
učeben jazykových.  

Zázemí pro tělesnou výchovu ve sportovní hale je výborné, dále je k dispozici malá tělocvična, učebna 
aerobiku a nově zrekonstruované a vybavené hřiště. 

Výpočetní technika a didaktická technika byla doplněna o notebooky pro učitele na zajištění kvalitní 
distanční výuky a byly modernizovány stávající počítače v učebnách a kabinetech.  

V následujícím období bude prioritou rekonstrukce dalších kabinetů, úprava atria u budovy B, vyřešení 
vstupu do budovy B a příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci učebny a laboratoře fyziky, 
velké učebny ICT a přesunu serveru včetně zajištění klimatizace. 
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 Údaje o počtech tříd, počtech žáků  

3.1 Počet tříd 

Gymnázium osmileté 79-41-K/81:   8 tříd 

Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41:    4 tříd 

Celkem:         12 tříd  

 

3.2 Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech vzdělávání 

Třída Třídní učitel Hoši Dívky Celkem 

Osmileté studium         

I. A Alena Niklová 16 14 30 

II. A Mgr. Eva Kučerová 12 19 31 

III. A Mgr. Hana Havlíčková 17 13 30 

IV. A Mgr. Blanka Zahradová 9 21 30 

Celkem nižší stupeň 

  
54 67 121 

V. A Petr Papica 12 15 27 

VI. A Mgr. Lenka Metlíková 12 17 29 

VII. A Mgr. Světlana Bergerová 11 17 28 

VIII. A Mgr. Michal Rychtecký 11 19 30 

Celkem vyšší stupeň   
 

46 68 114 

Celkem osmileté studium 
  
 

100 135 235 

Čtyřleté studium 
   

  

1 .A Jitka Pospíšilová 9 21 30 

2. A Mgr. Jan Večerka 10 19 29 

3. A Mgr. Renata Zavadilová 13 17 30 

4. A Mgr. Kateřina Maňhalová 10 22 32 

Celkem čtyřleté studium 
 

  42 79 121 

  
      

Celkem nižší stupeň         54 67 121 

Celkem vyšší stupeň   88      147 235 

Celkem všechny typy studia   142 214 356 

 

 Personální zabezpečení činnosti školy 

4.1 Pedagogičtí pracovníci 

Poř. 
č. Příjmení, jméno, titul Vzdělání Aprobace 

Ve šk.  
roce  
vyučoval 

Pracovní  
zařazení 

Prac.  
úvazek 

 
Poznámky 

1 Bartošová Lucie, Mgr. VŠ Nj, ZSV 
 

učitel SŠ 1,0 MD 

2 Bergerová Světlana, Mgr. VŠ Bi, Ch Bi, Ch učitel SŠ 1,0  

3 Burešová Iveta, Mgr. VŠ Aj, Čj Aj učitel SŠ 1,0  

4 Čermáková Jana, Mgr. VŠ M, Ch M, Ch učitel SŠ 1,0  

5 Doleželová Eva, Mgr. VŠ M, Bi M, IVT,EnV  1,0  

6 Gottwald Jan, Mgr. VŠ TV TV Učitel SŠ 0,5714  

7 Havlíčková Hana, Mgr. VŠ ZSV ZSV, Hv učitel SŠ 1,0  

8 Horenský Radek, Mgr.,  
Ph.D. VŠ M, Fy M, Fy učitel SŠ 1,0  

9 Houšková Anna, Bc. VŠ Hv Hv Učitel SŠ 0,2857  

10 Husáková Jana, Mgr. VŠ M, Bi M, Bi učitel SŠ 0,2538  
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11 Janošíková Renata, Mgr. VŠ M, Ch M, Ch učitel SŠ 1,0  

12 Kaňáková Tamara, Mgr. VŠ RJ, AJ, Z Aj ředitelka 1,0  

13 Klapková Jana, Mgr. VŠ M, Fy M, Fy učitel SŠ 1,0  

14 Kotková Irena, Mgr. VŠ D, Čj D, Čj učitel SŠ 1,0  

15 Kubíčková Věra, Mgr. VŠ RJ, VV RJ, VV Učitel SŠ 1,0  

16 Kučerová Eva, Mgr. VŠ Č, Fr Č, Fr učitel SŠ 1,0  

17 Maňhalová Kateřina, Mgr. VŠ Aj, Čj Aj, Čj učitel SŠ 1,0  

18 Metlíková Lenka, Mgr. VŠ Bi, Ch Bi, Ch učitel SŠ 1,0  

19 Mrhačová Jitka, Mgr. VŠ Aj Aj učitel SŠ 1,0  

20 Němcová Marie, RNDr. VŠ M, F, IVT F, IVT,M učitel SŠ 1,0  

21 Niklová Alena, Mgr. VŠ D D, Fr učitel SŠ 1,0  

22 Papica Petr, Mgr. VŠ Č, Vv Č, Vv, učitel SŠ 1,0  

23 Pirliomov Veronika, PhDr. VŠ   psycholog 0,5  

24 Pospíšilová Jitka, Mgr. VŠ Č, Nj Č, Nj učitel SŠ 1,0  

25 Procházková Pavlína, Mgr. VŠ Aj, Čj  učitel SŠ 1,0 MD 

26 Rychtecký Michal, Mgr. VŠ M, Tv Tv učitel SŠ 1,0  

27 Součková Taťána, Mgr. VŠ Čj, ZSV Čj, ZSV Učitel SŠ 1,0  

28 Tichá Hana, Mgr. VŠ Aj Aj učitel SŠ 1,0  

29 Večerka Jan, Mgr. VŠ Bi, Ze Bi, Ze učitel SŠ 1,0  

30 Wiedermannová Milada, 
Mgr. VŠ Nj, ZSV Nj, ZSV učitel SŠ 1,0  

31 Zahradová Blanka, Mgr. VŠ D, AJ D,Aj učitel SŠ 1,0  

32 Zavadil Jaroslav, Mgr. VŠ M, Dg,  IVT zást. řed. 1,0  

33 Zavadilová Renata, Mgr. VŠ Č, Aj Č, Aj učitel SŠ 1,0  

34 
Zima Aleš, Mgr. VŠ Tv, ZSV Tv učitel SŠ        1,0  

Vyučováno bylo celkem 594 hodin týdně, všechny hodiny byly vyučovány kvalifikovaně. 

Celkový fyzický počet učitelů je 33 (z toho 2 na MD), přepočtený počet 29,1109. 

Počet žáků na učitele: 

z celkového přepočteného počtu učitelů 29,1109 a celkového počtu žáků 356 je 12,23 žáků na učitele. 

 
 

4.2 Ostatní zaměstnanci 

Poř. 
č. Příjmení, jméno, titul Vzdělání Pracovní zařazení 

Prac. 
úvazek 

(hl. čin.) 

Prac. 
úvazek 

(vedl. 
čin.) 

Poznámky 

1 Nováková Vítězslava, Bc. VŠ 
Ekonom, rozpočtář, 
účetní 1,0 

  

2 Zachovalová Milena ÚSO 
Administr. a spis. 
prac., správce majetku 1,0 

 
 

 

3 Gáborová Jitka Z Uklízečka 1,0   

4 Gáborová Nataša Z Uklízečka 1,0   

5 Kawecká Dana SO Uklízečka 0,313 0,313  

6 Strnadová Zdeňka ÚSO Uklízečka 0,9375            

7 Stodolová Eva SO Uklízečka 1,00   

 8 Grohman Karel ÚSO školník  1,00   

9 Grohman Karel ÚSO 
topič od 1. 10. 2020 
topič od 1. 5. 2021 

0,40 
0,10   

 
Celkový fyzický počet nepedagogických pracovníků školy je 8. Přepočtený počet v hlavní činnosti 
7,5255, ve vedlejší činnosti 0,313. 
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 Údaje o přijímacím řízení 

Obory vzdělávání 7941/K41  
Gymnázium čtyřleté 

7941/K81 
 Gymnázium osmileté 

Počet přihlášených 60 72 

Počet přijatých 30 30 

Odevzdali zápisový lístek 30 30 

 
 

Celkem nastoupí do prvního ročníku ve školním 
roce 2020/21 na základě výsledků přijímacího 
řízení (odevzdali zápisový lístek) 

30 30 

Celkový počet žáků v prvním ročníku 2021/22 30  30 
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 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků 

6.1 Klasifikace 

 1. pololetí 2. pololetí 

Celkový počet žáků  356 356 

Z toho 

Prospělo 83 76 

Prospělo s vyznamenáním 272 280 

Neprospělo 0 0 

Z toho vykonali opravnou zkoušku 0 0 

Nehodnocení 0 0 

Z toho vykonali klasifikační zkoušku 0 0 

 Průměrný prospěch 1,28 1,26 

Výchovná opatření    

 Pochvaly TU 90 107 

Pochvaly ŘŠ 2 21 

Napomenutí TU 10 10 

Důtky TU 3 2 

Důtky ŘŠ 0 0 

Snížené známky z chování Stupeň 2 0 0 

Stupeň 3 0 0 

 

6.2 Absence 

Celkem zameškaných hodin 8340 6398 

Průměr zameškaných hodin na jednoho žáka 23,4349 17,97 

Omluvených 8340 6389 

Průměr omluvených na jednoho žáka 23,42 17,95 

Neomluvených 25 9 

Průměr neomluvených na jednoho žáka 0,07 0,03 
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6.3 Průměry tříd  
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6.4 Výsledky maturitních zkoušek 

 

 Prevence sociálně patologických jevů 

7.1 Výchovné poradenství 

Na škole působí výchovná poradkyně (Mgr. Iveta Burešová), která ukončila studium výchovného 
poradenství v roce 2006. Mezi její úkoly patří zejména: 

 

 v úzké spolupráci s metodikem prevence sociálně patologických jevů, s třídními učiteli  
a ostatními vyučujícími sledování klimatu ve třídách, prevence projevů šikany, diskriminace, 
rasismu, případná intervence při jejich projevech, zapojení všech vyučujících do zajišťování 
zdravého prostředí pro všechny žáky 

 péče o zdravý psychický a sociální vývoj žáků, rozvíjení jejich osobnosti 

 ve spolupráci s třídními a vyučujícími sledování případných poruch vývoje žáků, zajišťování 
nápravy a zohledňování dle dodaných doporučení PPP 

 koordinace práce se žáky s vývojovými poruchami učení 

 pomoc při profesní orientaci žáků 

 sledování absence žáků 

 zajištění podpory žákům ze sociálně slabšího prostředí  

 od ledna 2018 spolupráce se školním psychologem 

 společně se školním psychologem a metodikem prevence spolupráce v rámci školního 
poradenského pracoviště 

 

Při sledování absence žáků ve vyučování bylo využito spolupráce třídních učitelů s ostatními učiteli, 
rodiči, popř. lékaři. Snaha udržet absenci na co nejnižší hranici je problematická zejména u zletilých 
žáků, pravidla omlouvání jsou dána školním řádem. Průměrná absence na žáka v roce 2019/20 činila 
29,97 hodin, v roce 2020/21 pak 23,4 hodin v 1. pololetí a 17,97 v pololetí druhém. Počet 
neomluvených hodin byl v prvním pololetí roku 2020/21  25 hodin, v druhém pololetí 9 neomluvených 
hodin. Celkově došlo k dalšímu zvýšení počtu vyznamenaných žáků, v prvním pololetí roku 2020/21 
na 272 žáků a ve druhém pololetí na 280 žáků. 

Škola podporovala talentované žáky jejich zapojením do předmětových olympiád  
a dalších soutěží. Jazykově nadané žáky škola motivovala ke skládání mezinárodně uznávaných 
jazykových zkoušek a pomáhala při přípravě k nim. Výchovný poradce průběžně sleduje zapojení  
a úspěchy žáků v soutěžích a následně je nominuje na ocenění Talent Olomouckého kraje  
a Excelence SŠ, kde jsou výsledky našich žáků již tradičně dobré.  

Byla provedena dotazníková šetření k distanční výuce. Zjištění byla rozebrána na třídnických 
hodinách. Všichni vyučující jsou žákům k dispozici v rámci vypsaných konzultačních hodin. Těchto 
využívají žáci se slabším prospěchem k doplnění a případně dalšímu vysvětlení učiva, dále pak žáci 
nadaní, kdy jsou mimo jiné připravováni na výše zmíněné soutěže. 

 

Údaje o výsledcích maturity 2021 

Jarní maturitní termín Celkem omluveni prospěli neprospěli 

4. A 32 0 30 2 

VIII. A 30 0 29 1 

Celkem 62 0 59 3 

Poznámka:  

Červencový a podzimní termín     

4. A 2 0 1 1 

VIII. A 1 0 1 0 

Celkem 3 0 2 1 
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V oblasti profesní orientace byly možnosti návštěv akcí znemožněny covidem, u některých škol měli 
žáci možnost navštívit DOD online tak, aby skladba seminářů odpovídala požadavkům VŠ.  Žáci byli 
včas informováni o struktuře vysokého školství, o možnostech výběru VŠ, a hlavně o různých formách 
přijímacího řízení s důrazem na nutnost sledovat termíny Národních srovnávacích zkoušek u fakult, 
které tuto formu přijímacího řízení pořádají. Dále jsou žáci více motivováni k volbě studia na 
technických a přírodovědných oborech s ohledem na další možné uplatnění v praxi a požadavky trhu 
práce. Škola se snažila toto zohledňovat i při skladbě učebních plánů, hlavně pak organizací 
volitelných předmětů ve vyšších ročnících, studenti 2. ročníků byli výchovnou poradkyní podrobně 
seznámeni s nutností správné volby volitelných předmětů, a to zejména s ohledem na jejich další 
budoucí studium na VŠ, ze strany studentů byly využity individuální konzultace s výchovným 
poradcem. 

7.2 Výchovně vzdělávací prevence 

Na škole působí kvalifikovaný školní metodik prevence Mgr. Hana Tichá, která úzce spolupracuje 
s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou.  

Specifická prevence rizikového chování se oproti plánu ve školním roce 2020/2021 většinou 
realizovala pouze v online prostředí na úrovni třídnických hodin a v rámci jednotlivých předmětů 
(především v hodinách biologie, ZSV, dějepisu, matematiky, tělesné výchovy a cizích jazyků). Tradiční 
besedy a preventivních akce konané mimo školu musely být z důvodu pandemie z pochopitelných 
důvodů zrušeny. Součástí nespecifické prevence je běžně také nabídka volnočasových aktivit 
pořádaných školou v rámci různých zájmových útvarů. Ani v této oblasti jsme nemohli realizovat to, co 
jsme si stanovili v Preventivním programu školy.  Nicméně i přes nepříznivou epidemickou situaci se 
na naší škole podařilo uskutečnit pár zajímavých akcí (především v oblasti výtvarné a pohybové), 
které si kladly za cíl poskytnout odlehčení během náročné distanční výuky a nabízely možnost 
bezpečných sociálních kontaktů, byť to mnohdy bylo jen ‚na dálku‘: 

 

 V září si první ročníky užily seznamovací půlden v rámci stmelovacích aktivit a slavnostní 
imatrikulaci na hradě.  

 Proběhly tradiční Srdíčkové dny. 

 I v tomto roce proběhla charitativní akce „Vánoční hvězda“.   

 Nově byla uspořádána celoškolní akce Každý krok se počítá. 

 PK TV ve spolupráci se školní psycholožkou pro studenty připravili dobrovolnou pohybovou 
aktivitu – pěší okruh po okolí se zajímavými úkoly. Cílem projektu bylo podpořit pohyb na 
čerstvém vzduchu. 

 Byla uspořádána výstava „Culture is not dead“.  

 Konal se společný projekt IVT a VV, kde studenti i pedagogové umísťovali své portréty do 
známých obrazů. 

 Třídy nižšího gymnázia vytvářely nové obrazy ze starých, a tak objevovaly umění. 

 Studenti 2. ročníku se pokusili reagovat na absurdní skutečnost absurdními výtvory, které 
využívají techniku koláže, asambláže a frotáže.  

 Studenti 1. a 2. ročníku dostali za úkol reagovat na celostátní výtvarnou soutěž vyhlášenou 
generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru z Prahy na téma „Hasičská stanice“. 

 Přes sklo se na křehkou a pokroucenou krajinu dívali studenti nižšího gymnázia.  

 Studentky z V. A v letošním ročníku SOČ soutěžily s obsáhlou prací na téma „Poruchy příjmu 
potravy u vybrané skupiny českých adolescentů“ a v okresním kole získaly krásné třetí místo. 

 Maturanti se společně se svými pedagogy sešli na netradičním virtuálním maturitním plese. 

 Na závěr roku měli studenti posledního ročníku možnost se náležitě rozloučit se studiem na 
slavnostním předávání maturitního vysvědčení na hradě.  

 Všechny třídy se za přísných hygienických opatření zúčastnily závěrečného výletu v okolí 
města.  
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Během distanční výuky jsme průběžně monitorovali a vyhodnocovali situaci pomocí anonymních 
dotazníků, ve kterých jsme zjišťovali, jaký vliv má sociální a fyzická izolace a distanční výuka na zdraví 
a duševní pohodu studentů.  

 

7.3 Školní poradenské pracoviště 

Na škole bylo s příchodem školní psycholožky, PhDr. Veroniky Pirliomov, zavedeno školní poradenské 
pracoviště. V rámci ŠPP se školní psycholožka pravidelně setkává a úzce spolupracuje s výchovnou 
poradkyní a metodičkou prevence.  
 
 
Práce školní psycholožky zahrnuje: 
 

 pravidelné setkávání s vedením školy, setkávání v rámci školního poradenského pracoviště 

 individuální práci se žáky, prezenčně i online (konzultace zaměřeny na somatický i emoční 
diskomfort, korekce učebních postupů, vztahové problémy, seberegulace, seberozvoj) 

 individuální konzultace s rodiči a pedagogy, dle potřeby 

 práci se skupinami, třídami, prezenčně i online (spolupráce na třídnických hodinách, spolu-
koordinátorka Studentské rady) 

 spolupráci s pedagogy (adaptační aktivity pro první ročníky, výlety s doprovodným 
programem, pozitivně laděné aktivity během distanční výuky, účast na třídnických hodinách 
na zadané téma, seminář „Povolání psychologa“) 

 testování profesní orientace pro žáky maturitních ročníků, konzultace výstupů 

 spolupráce s PPP Olomouc, konzultace s odborníky 

 dotazníková šetření napříč školou 
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 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno na základě nabídek KVIC Nový Jičín, 
Schola Servis, NIDV Olomouc, Paris Karviná, Descartes, dále na základě nabídek vysokých škol 
(zejména fakultní UP Olomouc), Oxford University Press Olomouc a vlastními silami. Ve druhém 
pololetí se řada seminářů neuskutečnila kvůli Covid – 19, anebo se pedagogové vzdělávali 
prostřednictvím webinářů.  

8.1 Předmětová komise českého jazyka: 

- Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na SŠ (NIPCR) – webinář 
- Konzultační seminář k didaktickým testům z ČJ a literatury (KOSS) – webinář 
- Píšeme, povídáme, prostě stylistika nás baví – Olomouc (Descartes) - prezenčně 
- Adolescentní čtenář jako výzva nejen pro učitele – webinář (NPI) 
- Formativní hodnocení v práci učitele 1 – cesta k efektivnímu učení - webinář 

- Čtenářská gramotnost napříč všemi předměty SOŠ a VOŠ - webinář 

- Jak ověřovat osvojení čtenářských dovedností žáků na 2. stupni ZŠ - prezenčně 
 

8.2 Předmětová komise anglického jazyka  

- The Erasmus+ Schoolpartnership – Diekirch (česká strana se účastnila online) 
- 3rd Online P.A.R.K Conference – Jazyková škola P.A.R.K, Brno 
- Formativní hodnocení v práci učitele 1 – cesta k efektivnímu učení - webinář 

- "Quizlet (nejen) ve výuce cizích jazyků" - webinář 
- Descartes – využívání písní ve výuce anglického jazyka 
- Slovíčka s aplikací WocaBee rychle, jednoduše a efektivně (WocaBee Team) – webinář, 

březen 2021 
 

8.3 Předmětová komise matematiky a fyziky 

- Pravděpodobnost a statistika všude kolem nás - online 
- Statistika pro začátečníky  
- Moderní fyzika jednoduše a zajímavě 
- Geogebra – nástroj matematické gramotnosti na SŠ 
- Konference Elixír do škol – online 
- Úžasné fyzikální pokusy – online 
- Smart home 
- Alternativní zdroje energie v názorných experimentech - online 

8.4 Předmětová komise 2. cizího jazyka 

- Doprava a orientace ve městě v ruštině(září 2020),Olomouc,Descartes  
- Online unterrichten (1.10.2020) –webinář 
- Deutschfuchs – Spiele online (26.10.2020) –webinář 
- Myšlenkové mapy ve výuce (3.11.2020) – webinář  
- Smartphones im Unterricht (10.11.2020) - webinář 
- Besser sprechen (9.12.2020) - webinář 
- S učebnicí Super! Aktivně a interaktivně (18.5.2021) -webinář 
- On-line nástroje ve výuce – nové trendy (31.5.2021)- webinář 

8.5 Předmětová komise chemie a biologie 

- Aktuální legislativa chemických látek pro učitele ZŠ a SŠ 
- Ch 95. Jak porozumět dnešnímu světu 
- Paraziti lidí v ČR v současnosti 
- Projekt Amgen Teach „Praktické úlohy pro distanční výuku“ 
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- Inspirace v distančním vzděláváni II. 

- Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo- zajímavosti a novinky 

- Učební úlohy ve výuce chemie 

- Moderní pohled na makronutrienty a jejich vliv na zdraví 

- Chemie na ČVUT – výzkum v technických oborech 

- Vedení odborných prací 

 

8.6 Předmětová komise dějepisu, zeměpisu, ZSV 

- Finanční gramotnost – webinář (INEV), prosinec 2020 

- Makroekonomie I. – webinář (INEV), únor-březen 2021 

- Letní škola Nahlížet dějiny, srpen/září  2020 

- Základní informace o kartografii a mapování (duben 2021, Descartes) 

8.7 Předmětová komise IVT 

- Školení Edupage pro zaměstnance školy – srpen 2020 
- Konference Počítač ve škole (on-line), Nové Město n.M – září 2020 
- Školení ZÁKLADY TYPOGRAFIE A PRÁCE S FOTKAMI, Praha – září 2020 
- Webinář - GoToWebinar - 3D tisk: Jak zaujmout studenty behem distancni výuky – listopad 

2020 
- Webinář - Projektový den 3 Python a web scraping, Parha – leden 2021 
- On-line - 10. ročník odborné konference o informačních a komunikačních technologiích ve 

školství – březen 2021 
- Webinář - Filozofie změn v informatice v RVP ZV – březen 2021 
- Webinář - Modelové ŠVP pro novou informatiku – březen 2021 
- Webinář – GeoGebra, nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ – duben 2021 
- Webinář -  Práce s daty s žáky na ZŠ – květen 2021 
- Webinář - 3D PRINTING AND MODELING FOR BEGINNERS (3 učitelé) – červen 2021 
- Webinář - „Využití moderních technologií pro propagaci školy“ - červen 2021 
- Webinář - Virtuální realita ve škole – červen 2021 

 

8.8   Prevence 

- Setkání metodiků prevence  

- Nadané dítě 

8.9 Výchovné poradenství  

- KOSS k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP – Online 

- Kariér. Poradenství (IKAP II) – Implementace kariérového poradenství 

 

8.10 Předmětová komise Estetické a tělesné výchovy 

- Webinář – Podpora pohybové gramotnosti v Olomouckém kraji – červen 2021 
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 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9.1 Mimoškolní vzdělávací aktivity organizované školou 

9.1.1 Nepovinné předměty a zájmové útvary 

Zájmový útvar Počet 
studentů Vyučující: 

Florbal – NG Nekonal se Jan Večerka, Petr Papica 

Školní sbor Nekonal se Anna Houšková 

Příprava na zkoušky DELF B1 6 Eva Kučerová 

Fyzika v praxi Nekonal se Jana Klapková 

  

Nepovinné předměty nebyly realizovány. 

 

9.1.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií  číslování kapitol!!! 

V letošním školním roce byly zakoupeny nové NB (celkem 12 kusů, část byla hrazena z dotací MŠMT 
na hardware pro ZŠ, část z prostředků o.p.s.). U starších NB a počítačů (25 kusů) byl vyměněn disk 
za SSD disk, čímž byla prodloužena jejich životnost a použitelnost při distanční výuce. 

Dále byl zakoupen nový počítač pro ekonomku.  

Škola se zapojila do projektu Průša pro školy, ve kterém je po splnění podmínek možnost získat 
zapůjčenou 3D tiskárnu pro školu zdarma. 

Všechny kabinety, sborovna a učebny jsou zasíťované (wifi síť pro zaměstnance a žáky je oddělena) 
a vybavené počítači nebo notebooky, v učebnách jsou dataprojektory nebo velké televizory. Většina 
učitelů má k dispozici notebook nebo tablet. Hardwarová zařízení jsou pravidelně podle plánu 
vyměňována za nová, škola využívá k doplnění a revitalizaci zařízení kromě vlastních prostředků 
i účast v projektech podporujících inovaci ICT technologií. K dispozici jsou také síťové tiskárny 
a kopírky. Správu sítě a počítačů provádí firma, jejíž technik navštěvuje během školního roku školu 
jednou za měsíc 

Vybavení školy v oboru výpočetní techniky je využíváno i v době mimo vyučování. Každý žák při 
zahájení studia získá účet do školní počítačové sítě a přístup do portálu OFFICE 365. Má k dispozici 
školní wifi síť.  

9.2 Výsledky soutěží, přehlídek 

Žáci jsou motivování k zapojení do soutěží a přehlídek, na které jsou připravování jednotlivými 
vyučujícími v rámci kroužků nebo individuálně. Bohužel ale řada soutěží a olympiád nebyla 
organizována vůbec nebo jen online kvůli pandemii. 

 

9.2.1 Talent Olomouckého kraje 2020 

Vzhledem k nastalé situaci Covid - 19 nebyla soutěž Talent Olomouckého kraje 2020 vyhlášena. 

9.2.2 Talent Olomouckého kraje 2021 

Na Talent olomouckého kraje 2021 byli za školní rok 2020/2021 nominováni: 
Humanitní obor – Petr Kubalík, VI.A 
Umělecký obor – Elena Nesrstová, 2.A, Jakub Sedlák, I.A, Michaela Špilková, 3.A 
Přírodovědný obor – Pavlína Grossová, V.A, Soňa Grossová, V.A 
 

  



 Gymnázium Šternberk, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 
 

18 

 

9.2.3 Soutěže, olympiády 

 

Tělesná výchova 

 Soutěže byly zrušeny 

Německý jazyk 

červen Bücherwurm – Johana Valentová – 1-. místo 

Francouzský jazyk 

 Jazykové olympiády byly zrušeny 

Ruský jazyk 

 Jazykové olympiády byly zrušeny 

ZSV  

 Okresní kolo Ekonomické olympiády s postupem do krajského kola – Petr Kubalík 

VI.A, Marie Janásková 3.A, Sabina Smolková VII.A, Jiří Šarše 4.A a Lucie 

Bukovjanová 4.A 

 Krajské kolo EO – 3. místo – Petr Kubalík, VI.A – postup do celostátního finále 

 EO – Petr Kubalík, VI.A, postup z finále do superfinále / deset nejlepších/ EO,  

5. místo – postup na mezinárodní EO /září 2021/ 

Zeměpis  

 Školní kolo ZO 
Kategorie A 
1. Sedlák Jakub, I.A 
2. Síla Daniel, I.A 
3. Papica Tomáš, I.A 
Kategorie B 
1. Brynda Jan, II.A 
2. Pallová Sophie, II.A 
3. Brázda Roman, II.A 
Kategorie C 
1. Smyčka Prokop, IV.A 
2. Chládková Eliška, IV.A 
3. Procházka Jáchym, IV.A 
Kategorie D 
1. Buxbaum David, 2.A 
2. Světnický František, VII.A 
2. Smyčka Šimon, VI.A 

 Okresní kolo ZO 
Kategorie A 
Sedlák Jakub, I.A- 18. místo 
Síla Daniel, I.A- 21. místo 
Papica Tomáš, I.A- 26. místo 
Kategorie B 
Brynda Jan, II.A- 16. místo 
Pallová Sophie, II.A- 18. místo 
Brázda Roman, II.A- 20. místo 
Kategorie C 
Smyčka Prokop, IV.A- 13. místo 
Chládková Eliška, IV.A- 15. místo 
Procházka Jáchym, IV.A- 16. místo 
Kategorie D 
Buxbaum David, 2.A- 4. místo 
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Smyčka Šimon, VI.A- 5. místo 
Světnický František, VII.A- 6. místo 

Český jazyk  

 Soutěže byly zrušeny 

Angličtina  

 Soutěže byly zrušeny 

Fyzika 

 Školní kolo FO kat F: 
1. místo Papica Dominik III.A – postup do OK 
2. místo Valentová Johana, III.A 

 Okresní kolo FO kat F: 
1. místo Papica Dominik III.A 

 Školní kolo FO kat D: 
1. místo Grossová Pavlína, V.A 

Chemie 

 Chemická olympiáda 2021 (školní kolo) 
Kat. D ( IV.) : 
1. Metlík Jakub, IV.A 
2. Venusová Anna, IV.A 
3. Doleželová Terezie, IV.A 

Chemická olympiáda 2021 (školní kolo) 
Kat. B ( 3. ročníky): 
1. Janásková Marie, 3.A 

Chemická olympiáda 2021 (okresní kolo) 
Kat. D ( IV. ) : 
14. Metlík Jakub, IV.A 
24. Doleželová Terezie, IV.A 

IVT 

 Soutěž v programování (krajské kolo) – kategorie Programovací jazyky 
mládež 
13. Adam Nuc, V. A 

Matematika 

 Logická olympiáda školní kolo NG – úspěšní řešitelé: 
1. Jiří Zakuťanský – I.A 
2. Jakub Metlík – IV. A 
3. Karolína Koudelková – II. A 
4. Jáchym Procházka – IV. A 

 Logická olympiáda krajské kolo NG – úspěšný řešitel: 
Jiří Zakuťanský – I. A – 8. místo 
K. Koudelková – II.A, J. Metlík a J. Procházka – IV.A 
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 Matematický klokan 2021 (školní kolo) 
Kat. Benjamin: 
1.Papica Tomáš (I.A)  
2.Stodola Lukáš (II.A) 
3.Zakuťanský Jiří (I.A) 
Kat. Kadet: 
1.Papica Dominik (III.A)  
2.Schaferová Dagmar (IV.A)  
3.Zatloukalová Julie (IV.A)  
Kat. Junior: 
1.Veresková Natálie. (VI.A)  
2.Sílová Klára (VI.A)  
3.Belej Adam (V.A)  
Kat. Student: 
1.Adámková Nela (3.A)  
2.Skyva Pavel (VIII.A)  
3.Malá Veronika (3.A) 
Matematický klokan 2021 (krajské kolo) 
Kat. Kadet: 
5.Papica Dominik (III.A) 

 Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7, Z8 – školní kolo 
Úspěšní řešitelé:  
I. A – Papica Tomáš, Sedlák Jakub, Síla Daniel 
II. A – Stodola Lukáš, Tichý Jakub 
III. A – Kalhousová Dorota, Papica Dominik 

 Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7, Z8 – okresní kolo 
Úspěšní řešitelé:  
Z6: Jakub Sedlák - 2. místo, Tomáš Papica  - 9. místo (I. A) 
Z7: Lukáš Stodola - 4. místo (II. A) 
Z8: Dominik Papica - 9. místo (III. A) 

 Matematická olympiáda – kat. B – krajské kolo 
Vít Mrhač - 7. místo 

Dějepis 

 ŠK DěO 
1.kategorie 
Ochmanová Kristýna III. A, Valentová Johana III. A, Chládková Eliška IV.A 
2. kategorie 
Kubalík Petr, VI. A, Karlík Jan VII. A, Janásková Marie 3. 
VŠICHNI POSTUPUJÍ DO OK 

 OK DěO 
1.kategorie 
Valentová Johana III. A 4. místo 
2.kategorie 
Karlík Jan VII. A 1. místo!!! 
Janásková Marie 3. A 4.místo 
Kubalík Petr VI. A 5. místo 

 KK DěO 
1.kategorie 
Valentová Johana III. A 5. místo 
2.kategorie 
Kubalík Petr VI. A 3. místo 
Karlík Jan VII. A 5. místo 
Janásková Marie 3. A 15..místo 

 Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR 
Krajské kolo 
Tým: Karlík VII.A, Halamka a Obrtelová 3.A 
2.místo 
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Biologie 

 Biologická olymiáda 2021 (školní kolo) 
Kat.D ( I., II.) : 
1. Sílová Lucie (II.A) – postup do KK 
2. Žouželková Adéla (II.A) – postup do KK 
3. Vysloužil Jakub (II.A)- postup do KK 

 Biologická olymiáda 2021 (školní kolo) 
Kat.C ( II.,IV.) : 
1. Ševčíková Laura (III.A)- postup do KK 
2. Ochmanová Kristýna ( III.A)- postup do KK 
3. Doleželová Terezie (IV.A) 

 Biologická olymiáda 2021 (školní kolo) 
Kat.B ( 1.,2.) : 
1. Grossová Soňa (V.A)- postup do KK 
2. Gossová Pavlína (V:A) – postup do KK 
3. Kešeláková Markéta (2.A) – postup do KK 

 Biologická olymiáda 2021 (školní kolo) 
Kat.A ( 3.,4.) : 
1. Janásková Marie (3.A) 
2. Mušková Lenka ( 3.A) 
3. Vráblík Martin (3.A) 

 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti 
Obor: Zdravotnictví 
1. Pavlína Grossová a Soňa Grossová, V.A s prací „Poruchy příjmu potravy u 
vybrané skupiny českých adolescentů“ 

 Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti 
Obor: Zdravotnictví 
4. Pavlína Grossová a Soňa Grossová, V.A s prací „Poruchy příjmu potravy u 
vybrané skupiny českých adolescentů“ (licitace do KK) 

 Biologická olympiáda 2021 (krajské kolo) 
Kat.B ( 1.,2.) : 
8. Grossová Pavlína (V.A) 
10. Grossová Soňa( V.A) 
12. Kešeláková Markéta (2.A) 

 Biologická olympiáda 2021 (krajské kolo) 
Kat.C ( III.,IV.) : 
11. Ševčíková Laura (III.A) 
23.  Ochmanová Kristýna (III.A) 

 Biologická olympiáda 2021 (krajské kolo) 
Kat.D ( I., II.) : 
21. Žouželková Adéla (II.A) 
23. Sílová Lucie ( II.A) 
31.Vysloužil Jakub (II.A) 

 Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti 
Obor: Zdravotnictví 
3. Pavlína Grossová a Soňa Grossová, V.A s prací „Poruchy příjmu potravy u 
vybrané skupiny českých adolescentů“ (licitace do CK) 

Výtvarná a hudební výchova 

 Krajské kolo výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2021 
2.kategorie  
Jakub Sedlák(I.A)  2. místo a postup do celostátního kola 
Tomáš Papica(I.A)-čestné uznání 
Anežka Doleželová(I.A)-čestné uznání 
4.kategorie 
Michaela Špilková(3.A) 1. místo a postup do celostátního kola 
Elena Nesrstová (2.A) 2. místo a postup do celostátního kola 
Kolektiv 4. ročníku-video 3. místo a postup do celostátního kola. 
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Vanda Slezáčková(3.A) 
Celostátní kolo výtvarné části soutěže Evropa ve škole 
-Jakub Sedlák (I.A) a Elena Nesrstová (2.A). 

 

9.3 Spolupráce s jinými školami a institucemi. 

Gymnázium dlouhodobě spolupracuje nejen se šternberskými základními školami, zejména v oblasti 
různých soutěží, avšak s ohledem na přísná hygienická opatření nebylo možné tyto aktivity pořádat.  

Gymnázium Šternberk je fakultní školou Přírodovědecké fakulty a od letošního roku i Právnické fakulty 
UP Olomouc, letos však spolupráce probíhala pouze v omezené formě, především při tvorbě SOČ. 

Významným partnerem je Město Šternberk, které škole i letos poskytlo dotace na aktivity a obnovu 
MPZ, z nichž se pouze uskutečnila výměna vrat v budově B, která patří do městské památkové zóny. 
Tradičně je velmi dobrá spolupráce s Hradem Šternberk, jehož prostory jsme využili k imatrikulaci  
a seznamovacímu kurzu.  

Jako již každý rok o.p.s. ocenila nejlepší studenty v různých oblastech (humanitní, přírodovědný, 
matematický, umělecký, atd.). 

9.3.1 Zahraniční kontakty, stáže, mezinárodní projekty 

V letošním školním roce kvůli pandemii covid-19 žádné zahraniční projekty či exkurze nebyly možné. 
. 

9.3.2 Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

Škola je nedílnou součástí aktivit Města Šternberka, většina našich žáků pochází ze Šternberka  
a blízkého okolí. Gymnázium se obvykle zapojovalo do většiny akcí pořádaných městem nebo 
základními školami.  S ohledem na protiepidemická opatření nebylo možné pravidelné akce realizovat. 

Nicméně hned v září se ve spolupráci s Hradem Šternberk uskutečnil mini seznamovací kurz pro první 
ročníky. 

V rámci distanční výtvarné výchovy žáci a výtvarníci ze Šternberka připravili před vánočními svátky 
výstavu Culture is not dead v ulici Radniční. 

V prosinci a lednu se škola zapojila do akce Burza škol online, v rámci které byly prezentovány 
informace týkající se přijímacího řízení a studia na gymnáziu. 

V dubnu proběhla sportovní akce nejen pro žáky školy Okruh gymnázia a ve stejném měsíci i Každý 
krok se počítá. 

V rámci charitativní činnosti a při dodržení všech opatření se žáci zapojili do Srdíčkového dne. 

I když akcí neproběhlo mnoho, škola pravidelně informovala rodiče a veřejnost prostřednictvím webů 
školy a města Šternberka, dále ve Šternberských listech o aktivitách školy a úspěších žáků při 
úspěšném skládání mezinárodních jazykových zkoušek a oborových soutěží. Informace o aktuální 
situaci a soutěžích dostávali rodiče prostřednictvím systému EduPage. 

 

9.4 Významné akce a události v průběhu školního roku: 

Září     

Zahájení školního roku 

Seznamovací kurzy prvních ročníků pořádané ve škole 
Imatrikulace 1. ročníků na šternberském hradě 

Říjen 

Beseda Povolání psychologa  VII.A, 3.A 

Základní kolo Logické olympiády  

Listopad 

KK logické olympiády online 

ŠK Ekonomické olympiády 

Prosinec 
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Soutěž Náboj online 

Burza škol online 

Soutěž Nebojme se myslet online 

Výstava v ulicích města Culture is not dead 

Leden 

Domácí kolo MO 

OK dějepisné olympiády 

Burza škol online 

OK MO 

Ples 4. A online 

Únor 

Mapa školy dotazníkové šetření 

OK zeměpisné olympiády 

Březen 

ŠK fyzikální olympiády 

KK Ekonomické olympiády 

KK dějepisné olympiády distančně 

Matematický klokan 

OK chemické olympiády 

OK matematické olympiády 6,7,8 

ŠK biologické olympiád 

Duben 

Tělovýchovná akce Okruh gymnázia 

KK soutěže v programování online 

Matematický Náboj online 

KK biologické olympiády 

Květen 

Konzultace pro maturanty 

KK biologické olympiády online 

Přijímací zkoušky 

Každý krok se počítá – sportovní akce 

Volby do školské rady – online a prezenčně  

Uzavření klasifikace maturantů, předání vysvědčení 

 

Červen 

DT MZ DT-M, DT-JČ 

Zkoušky z francouzského jazyka DELF B1 

Celostátní kolo Ekonomické olympiády 

Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR 

Školní výlety tříd – okolí Šternberka 

Vyhlášení Pedagoga OK – Mgr. Kotková 

Konzultace pro žáky nematuritních tříd 

Ústní část MZ 

Předání maturitních vysvědčení 

Předání vysvědčení 
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 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Získávání a analýza informací o činnosti škol a školských zařízení v období po návratu žáků 
k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a školského zákona 
Datum: 3. 6. 2021 

 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

11.1 Partnerské programy 

Škola má navázanou dlouhodobou zahraniční spolupráci v rámci projektů především 
s Lucemburskem, Belgií, Holandskem, Francií a Německem. Jedná se o projekt Erasmus+: 

Strategická partnerství Erasmus+ 

Název projektu: „The environment is our future, the environment is Europe´s future“ 

Celková výše grantu: 19 050,- EUR 

Projekt byl ukončen 31. 8. 2020 a jeho vyúčtování bylo dokončeno 31.12.2020. 

V tomto školním roce neprobíhá žádný nový partnerský projekt. 

 

11.1 Zapojení do mezinárodních jazykových zkoušek 

11.1.1  Cambridge Exams 

V anglickém jazyce mají studenti VG možnost zvolit seminář přípravy na FCE (B2). Vykonat zkoušku 
však mohou studenti kterékoliv třídy. Příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge 
Exams  pokračovala i v tomto školním roce. Žáci měli možnost využít k přípravě na zkoušky např. 
 i konzultačních hodin. Letos zkoušku FCE nově složili dva  studenti ze 3.A,  2 studentky IV.A (NG),  
2 studentky V.A, 5 studentů VI.A.  

O úroveň výše – tedy na úrovni CAE (C1) – uspěli 3 studenti ze 4. A,1 student z 2.A, jeden student ze 
3.A a jedna studentka VII.A. Takže celkově mezinárodní zkoušky z anglického jazyka zvládlo 17 žáků.  
Ve třídě VIII.A získalo již v dřívějších měsících certifikát FCE 5 žáků a na úrovni CAE  3 žáci.  

11.1.2  Zkoušky Delf 

6 žáků složilo mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka úroveň DELF B1.  

11.1.3  Zkoušky ÖSD 

Žáci byli připravováni rovněž k mezinárodním zkouškám z německého jazyka - 3 žáci k B1, 2 žáci  
k C1. Vzhledem k pandemické situaci byly zkoušky přesunuty na další školní rok. 

 

 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola ve sledovaném období neorganizovala žádné akce celoživotního vzdělávání 

 

 Projekty financované z cizích zdrojů 

13.1 Dotace Města Šternberk 

Škola získala dotace z Města Šternberka dotace na pořádání Martinských slavností pro veřejnost a na 
sportovní turnaje. Vzhledem k opatřením týkajících se COVID-19 akce nemohly být realizovány. 

13.2 Projekt Šablony pro SŠ a VOŠ výzva 18_065/0015085 

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015085 

Celková výše dotace: 1 074 847,- Kč   
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Realizace:  leden 2020 až prosinec 2021 

 

 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

14.1 Spolupráce s odborovou organizací 

Na škole není zřízena odborová organizace.  

14.1 Spolupráce se Školskou radou 

Školská rada byla zřízena rozhodnutím zřizovatele od 1. 1. 2006 na tříleté období. Od 1. 1. 2012 je 
Školská rada  šestičlenná, dva členové jsou zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými 
žáky, dva členové jsou zvoleni pedagogickými pracovníky a dva členové jsou jmenováni zřizovatelem.  

Od 1. 1. 2018 byla zvolena nová Školská rada. Školská rada se sešla ve školním roce 2020/21 celkem 
dvakrát – 26. 8. 2020 a 5. 10. 2020.  V říjnu schválila výroční zprávu. 

Složení školské rady do 11. 7. 2021 : 

Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: 

Mgr. Zuzana Vyjídáková, Ing. Michal Rec 

Členové zvolení pedagogickými pracovníky: 

Mgr. Jaroslav Zavadil, Mgr. Lenka Metlíková 

Členové jmenovaní zřizovatelem: 

Ing. Stanislav Orság (předseda školské rady), Michal Oborný 

Ředitelka školy vyhlásila volby do Školské rady při Gymnáziu, Šternberk, Horní náměstí 5, 78501 
Šternberk, příspěvkové organizaci, IČ00601764, v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným 
Radou Olomouckého kraje. 

Voleni byli 2 zástupci z řad rodičů či zletilých žáků školy a 2 zástupci z řad učitelů. Zákonní zástupci  
a zletilí žáci (maturanti hlasováním hlasovacím lístkem, ostatní on-line) si ve volbách dne 25. 5. 2021 
zvolili tyto své zástupce do školské rady: Ing. Michala Rece a Mgr. Zuzanu Vyjídákovou. Učitelé zvolili 
za své zástupce na následující volební období Mgr. Lenku Metlíkovou a Mgr. Jaroslava Zavadila. 
Zřizovatelem byli jmenováni členové Ing. Stanislav Orság a ing. David Střítezský.  

Volby proběhly v souladu s Volebním řádem, byly zajištěny volební komisí ve složení Mgr. Radek 
Horenský Ph.D., Bc. Vítězslava Nováková a Milena Zachovalová. Funkční období této školské radě 
začalo 12.7.2021 
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14.2 Spolupráce s rodiči – O.P.S. 

Obecně prospěšná společnost rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk ze svých příspěvků hradí 
učebnice a učební pomůcky, dále se spolupodílí na organizaci mimoškolních akcí, maturitních plesů, 
Svatomartinských slavností, soutěží pro ZŠ, projektových dnů. Rovněž zajišťuje dotace na zájmové 
činnosti žáků, přispívá na programy prevence patologických jevů, pomáhá se zajišťováním knih do 
školní knihovny, podporuje talentované a sociálně slabé studenty. Ve spolupráci se školou 
zprostředkovává přenos informací mezi rodiči a školou. 

Každoročně je o.p.s. schválen systém čerpání finančních prostředků žáky. Největší příjmy o.p.s. jsou 
z plesů a z darů od rodičů našich žáků. 

V tomto školním roce byla činnost Obecně prospěšné společnosti rodičů a příznivců Gymnázia 
Šternberk velmi omezena z důvodu protiepidemických opatření vlády v souvislosti s nemocí Covid-19, 
distanční výukou ve škole a zrušením téměř všech obvyklých akcí pro studenty a veřejnost 
(Svatomartinské slavnosti, plesy atd.). 

 

Ředitelka:  

Mgr. Lea Maňáková  

  

Správní rada: 

Bc. Vítězslava Nováková – předsedkyně 

Mgr. Dana Bryndová 

Ing. Zdeňka Jurečková 

Leo Czabe 

Josef Knopf 

Mgr. Zuzana Vyjídáková 

 

Dozorčí rada: 

Mgr. Alena Niklová – předsedkyně 

Oldřiška Dudková 

Mgr. Tamara Kaňáková 

 

Termíny a náplň jednání ve školním roce 2020/2021: 

7.10.2020 

- zrušení Svatomartinských slavností z důvodu protiepidemických opatření vlády v souvislosti s  

Covid-19 

- odsouhlasení příspěvku na notebooky pro Gymnázium Šternberk ve výši 30 tis. Kč 

17.6.2021 

-  vyhodnocení hospodaření za rok 2020 

-  slavnostní ukončení školního roku  

 

Ve Šternberku dne: 23. 9. 2021 
      
Mgr. Tamara Kaňáková 
ředitelka školy 
 
Projednáno v Pedagogické radě Gymnázia Šternberk dne: 14.10.2021 
 
Schváleno Školskou radou Gymnázia Šternberk dne: 6. 10. 2021 
 
ing. Stanislav Orság, předseda školské rady 
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 Přílohy 

Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia   
 
 
 
 

Vyučovací předmět prima sekunda tercie kvarta 
Časová 
dotace 
celkem 

Minimální 
časová dotace 

Český jazyk a literatura 5 4 4 4 17 15 

Anglický jazyk 4 3 4 3 14 12 

Další cizí jazyk (Nj, Fj, Rj) - 2 3 3 8 6 

Matematika 4 4 4 4 16 15 

Informatika a výpočetní technika 1 - 1 1 3 1 

Dějepis 2 2 2 2 8 
11 

Základy společenských věd 1 1 2 2 6 

Fyzika 2 2,5 2 2,5 9 

21 
Chemie - 2 2,5 2,5 7 

Biologie 2 2,5 2,5 1 8 

Zeměpis 2 2 1 2 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 
10 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
10 

Výchova ke zdraví Integrováno v jiných předmětech  

Volitelný předmět - - - 1 1 1 

Celkem hodin 28 30 32 32 122 
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Přehled o výsledku hospodaření k 31. 12. 2020 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 činí 270 936,77 Kč, z toho v hlavní činnosti je zisk ve výši 9775,- 
Kč, v doplňkové činnosti je zisk ve výši 57 207,37 Kč a zisk ve výši 203 954,40 Kč je tvořen 
transferovým podílem z odpisů. 

Náklady v hlavní činnosti: 

Náklady v hlavní činnosti za rok 2020 jsou 31 971 402,47 Kč. 

V roce 2019 byly náklady ve výši 31 217 213,24 Kč, došlo ke zvýšení o 754 189,23 Kč, tj. o 2,35 %. 
Největší navýšení bylo v oblasti mzdových nákladů z důvodů zvýšení platů pedagogických  
i nepedagogických zaměstnanců. Velmi významně ovlivnila strukturu nákladů pandemie a s ní spojená 
protiepidemická opatření vlády, zvláště uzavření škol a distanční vzdělávání. 

Nejvýznamnější položkou v nákladech jsou mzdové náklady ve výši 19 573 404,- Kč, zákonné sociální 
náklady a ostatní sociální náklady ve výši 7 035 945,- Kč. Celkem představují 83,22%, zbývajících 
16,78% činí náklady na provoz. 

Náklady na energie činí 733 371,35 Kč. Snížení ve srovnání s rokem 2019 je o 10,37% z důvodu 
uzavření školy v době distanční výuky. 

Náklady na opravy jsou 574 589,51 Kč, z toho částka 216 325,- Kč byla použita na poslední etapu 
výměny oken v budově Horní náměstí 3 z příspěvku zřizovatele UZ 00010. 

Náklady na cestovné činí 38 925,86 Kč, ve srovnání s rokem 2019 došlo k významnému snížení o 85 
198,10 Kč z důvodu pandemie. 

Na služby bylo vynaloženo 1 138 009,87 Kč, což je téměř o polovinu méně než v loňském roce. Toto 
snížení opět souvisí s pandemií Covid-19 a zrušením téměř všech akcí pro studenty - zahraničních 
exkurzí, lyžařských, cyklistických a seznamovacích kurzů, školních exkurzí a kulturních akcí studentů. 

Na nákup drobného dlouhodobého majetku bylo vynaloženo 871 082,52 Kč, oproti roku 2019 došlo ke 
zvýšení o 111 477,12 Kč. Významnou položku tvoří nákup výpočetní techniky pro zajištění distanční 
výuky ve výši 369 199,- Kč (15 notebooků a 10 tabletů) a dále vybavení nábytkem kabinetu biologie, 
kanceláře psycholožky a kabinetu německého jazyka v celkové výši 416 322,40 Kč, částečně 
hrazeného z projektu OPVVV šablony II. 

Výnosy v hlavní činnosti: 

Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady činila 26 375 496,- Kč, z toho dotace na mzdové 
náklady je 25 995 529,- Kč a dotace na ONIV je 379 967,- Kč. V rámci přímých ONIV byly prostředky 
použity zejména na nákup učebnic a učebních pomůcek, na cestovné, na DVPP a školení, na 
zákonné pojištění odpovědnosti a na odměny za maturity. 

Dále škola obdržela dotaci UZ 33038 za Excelenci středních škol ve výši 29 920,- Kč. Tato dotace 
byla použita na mzdy a odvody. 

Dotace z rozpočtu zřizovatele na provoz UZ 00300 činila 2 555 210,- Kč a UZ 00301 ve výši 1 790,- 
Kč, dotace byla stejná jako v loňském roce. 

Dále naše organizace obdržela příspěvek UZ 00302 na odpisy ve výši 1 223 311,- Kč a neinvestiční 
příspěvek UZ 00010 ve výši 216 325,- |Kč na výměnu oken v budově Horní náměstí 3. 

Dotace od jiných poskytovatelů byly tyto: 

Projekt „Comenius, Erasmus+“ 2017-1-LU01KA219-023931_6 

Byl zahájen v roce 2017, od začátku projektu škola obdržela dvě platby v celkové výši 382 178,05 Kč, 
v roce 2020 jsme obdrželi třetí platbu ve výši 96 967,55 Kč, tj. celkem 479 145,60 Kč. Bylo vyčerpáno 
v celé výši a projekt byl ukončen. 

Dotace projekt OPVVV výzva 65 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015085 
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Výše poskytnuté dotace je 1 074 847,- Kč, za rok 2020 bylo vyčerpáno 588 481,55 Kč, zůstatek ve 
výši 486 365,45 Kč byl převeden do rezervního fondu. 

Město Šternberk v roce 2020 poskytlo dotaci ve výši 4 500,- Kč na organizaci sportovního turnaje 
(medaile, poháry, sportovní vybavení), ale z důvodu pandemie byl turnaj zrušen a dotace vrácena. 

Výnosy z vlastní činnosti činily 916 140,- Kč, oproti roku 2019 došlo ke značnému snížení o 897 752,- 
Kč, a to opět z důvodu zrušení téměř všech exkurzí a zájezdů pro studenty. 

Doplňková činnost: 

Náklady v doplňkové činnosti jsou 372 613,63 Kč, výnosy jsou 429 821,- Kč, zisk v doplňkové činnosti 
činil 57 207,37 Kč. Výnosy jsou tvořeny zejména z pronájmů sportovní haly, tělocvičny a učeben. 

Fondy: 

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 2% z vyplacených mzdových prostředků ve výši 389 
370,- Kč, čerpání fondu bylo ve výši 280 920,- Kč. 

Rezervní fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření, v roce 2020 byla tvorba ve 
výši 41 639,90 Kč a byla čerpána úspora daně za rok 2017 ve výši 8 599,- Kč na učební pomůcky. 

Fond investic v roce 2020 byl tvořen z odpisů ve výši 1 282 934,70 Kč a bylo čerpáno 1 106 311,- Kč 
odvod z odpisů zřizovateli, 114 842,22 Kč na úpravu podlahy v učebně a 29 500,- Kč na projektovou 
dokumentaci. Zůstatek fondu k 31.12.2020 je 278 318,35 Kč 

 


